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Cristina Ballester nomeada Directora Geral da
Air Liquide para a actividade industrial em Espanha e Portugal

A Air Liquide, líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a Indústria e para a Saúde, nomeou
Cristina Ballester Directora Geral da actividade industrial da Air Liquide para a Península Ibérica.

Cristina Ballester conta com um vasto conhecimento do sector industrial, que desenvolveu na Air Liquide,
empresa que integra há mais de 20 anos. Durante a sua carreira, ocupou diferentes posições de crescente
responsabilidade, de entre as quais se destacam o de Directora Comercial, para o Grupo, da actividade de
engenharia Air Liquide Engineering, a nível internacional, tendo base em França. O último cargo que
ocupou foi o de Directora de Grandes Indústrias na Península Ibérica.

O seu know-how da actividade industrial, conhecimento das necessidades dos clientes em cada mercado,
experiência internacional e visão do Grupo, proporcionam a Cristina Ballester uma sólida base para reforçar
a posição de liderança da Air Liquide em Espanha e Portugal.

Neste sentido, Cristina Ballester afirma “Continuaremos a trabalhar para reforçar a nossa posição de
liderança com um crescimento sustentável. Uma liderança obtida graças à relação a longo prazo com os
nossos clientes, baseada na inovação, fiabilidade e competitividade dos nossos produtos e serviço”.

Cristina Ballester é Licenciada em Ciências Químicas, com a especialidade de Engenharia, pela
Universidade de Granada e fala castelhano, inglês e francês.
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Air Liquide é o líder mundial dos gases, tecnologias e serviços para a indústria e a saúde. Presente em 80 países com cerca de 68 000
colaboradores, o Grupo fornece a mais de 3 milhões de clientes e de pacientes*. Desde a sua constituição em 1902, o Grupo tem no

centro da sua actividade o oxigénio, azoto e hidrogénio. A ambição da Air Liquide é de ser o líder da sua indústria, apresentando um
bom desempenho no longo prazo e agindo de forma responsável.

Para a Air Liquide, são as ideias que criam valor a longo prazo. O compromisso e a inventividade permanente dos colaboradores do
Grupo estão no cerne do seu desenvolvimento.

A Air Liquide antecipa os principais desafios dos seus mercados, investe à escala local e mundial, e propõe soluções de elevada
qualidade aos seus clientes e pacientes, bem como à comunidade científica.

O Grupo apoia-se na sua competitividade operacional, nos seus investimentos target nos mercados em crescimento e na inovação
para realizar um crescimento rentável a prazo.

Em 2015, o volume de negócios da Air Liquide ascendeu a 16,4 mil milhões de euros. As suas soluções para proteger a vida e o
ambiente representam cerca de 40% das suas vendas. A 23 de Maio de 2016, a Air Liquide concluiu a aquisição da Airgas cujo volume
de negócios alcançou os 5,3 mil milhões de dólares (cerca de 4,8 mil milhões de euros) no ano fiscal que encerrou a 31 de Março de
2016.

A Air Liquide está cotada na Bolsa Euronext de Paris (compartimento A) e é membro dos índices CAC 40 e Dow Jones Euro Stoxx 50.

*Após a aquisição da Airgas a 23 de Maio de 2016


